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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Hexa Bank Spółdzielczy 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, przy ul. 

Stawiskowskiej 30, 18-421 Piątnica Poduchowna. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

 - pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawiskowska 30, 18-421 Piątnica Poduchowna, 

lub 

- za pomocą poczty elektronicznej: iod@hexabank.pl. 

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe w Banku przetwarzane są w następujących celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów 

Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana 

zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej  

i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO); 

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tylko przez czas udzielania odpowiedzi do kwestii jaka zostanie 

zgłoszona. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

3) prawo przenoszenia danych; 

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 

9. Wymóg podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celach określonym w pkt 3 powyżej, dla możliwości 

udzielenia odpowiedzi/wyjaśnień przez Bank, a w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją dla 

Pani/Pana będzie brak udzielenia odpowiedzi/wyjaśnień przez Bank, 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W procesie Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. 

 

 


